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  و مقاصده اجلهاد يف سبيل اهللا فهومم
 

 عصمت اهللا عنايت اهللا. د :بقلم

 اجلامعة اإلسالمية العاملية،إسالم آباد

يف املبحثني ثم نتحدث عن مقاصد اجلهاد يف سبيل اهللا و ذلك  مفهوم اجلهاد لغة و اصطالحا أوالً نبني  

 :التاليني

 يف سبيل اهللا مفهوم اجلهاد :املبحث األول

 يف سبيل اهللاجلهاد  قاصدم: املبحث الثاين

 

 يف سبيل اهللا مفهوم اجلهاد: املبحث األول

مأخوذ من اجلَْهد وهو التعب ، أو اُجلهد وهو القوة، فاملجاهد يبذل : اجلهاد يف اللغة العربية  

 .فيها بتعبو يشعر ُجْهدا حيس فيه بَِجْهد، أي يبذل قوة حيس

ل اجلَهد" جاَهْدُت الَعُدوَّ " مصدروهو     –أو بذل كل منكام ُجهده   −املشقة−إذا قابلَته يف َحتمُّ

وسواء كان  .  ١أو لدفع صاحبك لنيل مرغوب فيه أو دفع مرغوب عنه،يعنى جللب نفع أو منع رضطاقته 

 .كافرا أو مسلًام 

 :وعند التحليل نجد أن اجلهاد اللغوي يتكون من أربعة عنارص  

 وسعه و يتحمل أكرب مشقةشخص يبذل أقىص ما ب: األول

وال بد أن يكون هناك يشء ما يرام نيله، وهدف تم حتديد مسبقا ُيسعَى للوصول إليه و غاية : الثاين

ل املشقة للسبق إليها  .عظمى ُيبَذل أقىص اجلهود البرشية و ُيَتحمَّ

يد، ولدفعه و وجود طرف آخر معادي له يبذل، كذلك أقىص اجلهد ملنعه من الوصول إىل ما ير: الثالث

 .  إبعاده عن غايته

وجود الرصاع والتدافع واملقابلة بني الطرفني من غري تقيد بزمن أو جمال للرصاع بل يف مجيع : الرابع

 .األزمنة واملجاالت عىل سبيل الدوام واالستمرار

" اجلهاد"ة هذه هي العنارص األربعة الرئيسية للجهاد يف اللغة العربية وقد استخدم القرآن الكريم كلم

 :باملعنى اللغوي الذي ذكرنا يف كثري من اآليات و إليكم بعض منها

                                                 
 ، و والقاموس املحيط، للفريوزآبادي،مادة جهد" جهد"لسان العرب البن منظور اإلفريقي،مادة : راجع للمعنى اللغوي.  ١



٢ 

َك ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام : قال تعاىل    ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْرشِ ْينَا اْإلِ  َوَوصَّ

 ٢.ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ إَِيلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم بَِام 

َمُه َأَبًدا : قال: نزلت هذه اآلية يف سعد بن أيب وقاص ريض اهللا عنه    َحَلَفْت ُأمُّ َسْعٍد َأْن َال ُتَكلِّ

َب، َقاَلْت َزَعْمَت  َك : َحتَّى َيْكُفَر بِِدينِِه َوَال َتْأُكَل َوَال َتْرشَ اَك بَِوالَِدْيَك َوَأَنا ُأمُّ " َوَأَنا آُمُرَك ِهبََذا َأنَّ اهللاََّ َوصَّ

ُعَامَرُة َفَسَقاَها َفَجَعَلْت َتْدُعو َعَىل َسْعٍد : َمَكَثْت َثَالًثا َحتَّى ُغِيشَ َعَلْيَها ِمْن اْجلَْهِد َفَقاَم اْبٌن َهلَا ُيَقاُل َلهُ : َقاَل 

ْينَا ا :َفَأْنَزَل اهللاَُّ َعزَّ َوَجلَّ ِيف اْلُقْرآِن َهِذِه اْآلَيةَ  َك ِيب َما َلْيَس َوَوصَّ ْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْرشِ ْإلِ

 ٤احلديث.٣َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام إَِيلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ 

نزلْت : عنه قال وأخرج اإلمام الذهبي عن أيب عثامن النهدي أن سعد بن أيب وقاص  ريض اهللا   

َك ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام " هذه اآلية يفّ  قال كنت برا بأمي فلام أسلمُت . ٥"َوإِْن َجاَهَداَك لُِتْرشِ

قالت يا سعد ما هذا الدين الذي قد أحدثت لتدعن دينك هذا أو ال آكل وال أرشب حتى أموت فتعري يب 

فمكثت يوما ال تأكل وال ترشب ". ال تفعيل يا أمه إين ال أدع ديني هذا ليشء: قلت" يا قاتل أمه: فيقال

يا أمه تعلمني واهللا لو كان لِك مائة نفس فخرجت : وليلة وأصبحت وقد جهدت فلام رأيُت ذلك قلت

 ٦".نفسا نفسا ما تركت ديني إن شئت فكيل أو ال تأكيل

ْنَيا َوإِْن َجاَهَداَك َعىل َأْن ُتْرشِ : وقال تعاىل    َك ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتطِْعُهَام َوَصاِحْبُهَام ِيف الدُّ

بِْع َسبِيَل َمْن َأَناَب إَِيلَّ ُثمَّ إَِيلَّ َمْرِجُعُكْم َفُأَنبُِّئُكْم بَِام ُكنُتْم َتْعَمُلونَ   ٧.َمْعُروًفا َواتَّ

ه اآلية أيضا مما نزلت يف أم سعد محنة بنت ويف رواية مسلم السالفة الذكر يف قصة سعد أن هذ    

 . سفيان بن أمية بن عبد شمس

يف ترمجة عامر بن أيب وقاص أخي سعد بن أيب وقاص ألبيه وأمه أنه أسلم  ٨وأخرج ابن سعد      

عامر بن أيب وقاص بعد عرشة فكان حادي عرش فلقي من أمه ما مل يلق أحد من قريش من الصياح به 

جئت من الرمي فإذا الناس جمتمعون عىل أمي محنة : قال سعد. اجر اىل أرض احلبشةواألذى له حتى ه

                                                 
 ٨:العنكبوت.  ٢

 ٨:العنكبوت.  ٣

 ٤٤٣٢:أخرجه مسلم،الصحيح،فضائل الصحابة،باب يف فضل سعد ين أيب وقاص.  ٤

 ٨:العنكبوت.  ٥

 من تويف يف سنة مخس و مخسني ، ذكر/٨و البداية والنهاية ١٠٩/ ١سري أعالم النبالء: انظر. ٦

  ١٥:لقامن.  ٧

 ٤/١٢٣الطبقات الكربى: انظر. ٨



٣ 

هذه أمك قد أخذت أخاك : ما شأن الناس قالوا: بنت سفيان بن أمية وعىل أخي عامر حني أسلم فقلت

عامرا تعطي اهللا عهدا أال يظلها ظل وال تأكل طعاما وال ترشب رشابا حتى يدع الصباوة فأقبل سعد 

ألن ال تستظيل يف ظل وال تأكيل طعاما وال : مل? قال: عيل   يا أمه فاحلفي، قالت: ختلص إليها فقالحتى 

َوإِْن َجاَهَداَك : إنام أحلف عىل ابني الرب، فأنزل اهللا تعاىل: فقالت. ترشيب رشابا حتى تري مقعدك من النار

َك ِيب َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال تُ  ْنَيا َمْعُروًفاَعىل َأْن ُتْرشِ  .٩"طِْعُهَام َوَصاِحْبُهَام ِيف الدُّ

فعرب القرآن الكريم يف بيان  سبب النزول لآليتني عن صد أم سعد و عامر إيامها باجلهاد    

 . إلجبارمها عىل الرشك

اَر َواْملُنَافِِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم : وقال تعاىل    َا النَّبِيُّ َجاِهْد اْلُكفَّ  ١٠.َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْملَِصريُ َياَأهيُّ

و معلوم أن النبي صىل اهللا عليه و سلم جاهد الكفار بالدعوة والقتال ومل جياهد املنافقني إال    

 . بالدعوة والكلمة، وبذل اجلهود و حتمل املشقات يف سبيل هدايتهم

ِعَني ِمْن املُْ :وقال تعاىل ِذيَن َيْلِمُزوَن اْملُطَّوِّ ِذيَن َال َجيُِدوَن إِالَّ ُجْهَدُهْم َفَيْسَخُروَن الَّ َدَقاِت َوالَّ ْؤِمنَِني ِيف الصَّ

 ١١.ِمنُْهْم َسِخَر اهللاَُّ ِمنُْهْم َوَهلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ 

 ١٢.َوَأْقَسُموا بِاهللاَِّ َجْهَد َأْيَامِهنِمْ : وقال تعاىل      

و كل ذلك . جتهاد يف احللف بأغلظها و آكدهاوردت كلمة اجلَهد يف هاتني اآليتني بمعنى اال    

 .  من معاين اجلهاد اللغوية

 مفهوم اجلهاد اصطالًحا

فهو يف االصطالح " يف سبيل اهللا " واجلهاد يف االصطالح الرشعي هواجلهاد اللغوي بزيادة قيد    

 إال الفتنة والصد عن استفراغ الوسع و حتمل املشقة يف الدعوة إىل اهللا و قتال من مل خيضع وأيب: الرشعي

 .سبيل اهللا

 .قتال الكفار يف سبيل اهللا إلعالء كلمة اهللا و إعزاز دينه: واجلهاد يف عرف أغلب الفقهاء هو   

                                                 
 ١٥: لقامن.  ٩

 ٩:ومثله يف التحريم ٧٣:التوبة.   ١٠

 ٧٩:التوبة.  ١١

  ٥٣:، واملائدة٥٣:، والنور٤٢:، و فاطر١٠٩:األنعام: و قد وردت نفس األلفاظ يف ٣٨:النحل.  ١٢



٤ 

و لكنه عرف حمدث، واجلهاد يف الكتاب والسنة هو الذي بيناه أنه يشمل جهاد الدعوة والربهان كام أنه  

و يمكن لنا تسمية هذا القسم األخري متييزا له عن . ال جزء منهيشمل جهاد القتال بالسيف والسنان، فالقت

 .   واهللا أعلم بالصواب". اجلهاد العريف"اجلهاد الرشعي ، بـ

 

 مقاصد اجلهاد يف سبيل اهللا: املبحث الثاين

القتال " رشع جهاد القتال يف سبيل اهللا ألجل غايات نبيلة و أهداف كريمة عزيزة و ليس ألجل     

القتال الحتالل ديار الكفار فقط أو تعبيد واسرتقاق أنفسهم فحسب أو االستيالء عىل " و أ" للقتال

ثرواهتم،فكل ذلك ليس مقصودا بالقصد األول و إن كان حيصل الكل أو البعض نتيجة جهاد القتال يف 

سبيل اهللا اجلهاد يف "سبيل اهللا، بل اهلدف األول واألسايس وما قصد إليه الرشع اإلسالمي من مرشوعية 

 :هو ما نبينه فيام يأيت" 

 إرضاء اهللا بوسائله املرشوعة .١

فأول ما جيب أن يقصد إليه العبد من جهاده هو إرضاء اهللا سبحانه و تعاىل و هـذا واضـح غايـة    

الوضوح إذ اجلهاد يف سبيل اهللا،هي مجلة تعرب بنفسها عن مفاهيمها وغاياهتا و أهدافها بوضوح حتى و لو 

" و قيد أو رشط " اجلهاد يف سبيل اهللا" بل " اجلهاد"يها نصوص أو أدلة أخرى، فإنه ليس جمرد مل تنضم إل

 :ال يستتِّم  إالّ بشيئني عىل األقل"سبيل اهللا

أن يكون رضا اهللا سبحانه و تعاىل هي الغاية األوىل واملقصد األسمى من اجلهاد وبذل املسـاعي و : األول

إحدى تعبريات القرآن و السـنّة لبيـان الغايـة العظمـى جلميـع " بيل اهللا يف س" املجهودات; و ذلك ألّن 

 .١٣"إرضاء اهللا سبحانه و تعاىل"األنشطة وهي

 .أن تكون وسائل اجلهاد يف سبيل اهللا و طرقه و أساليبه كلها مرشوعة: الثاين

ضوح، وتبّني غاياته هذا باإلضافة إىل النصوص الرشعية املتضافرة التي حتّدد مقاصد اجلهاد بو         

وتربز أهدافه و مراميه، و يف ما ييل نذكر بعض هذه املقاصد و الغايات التي قصد إليها الرشع من 

 :  مرشوعية اجلهاد ، مدعومة بذكر النصوص

 متحيص املؤمنني .٢

َم َقْرٌح ِمْثُلُه إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقوْ : أول هذه الغايات متحيص املؤمنني كام قال تعاىل   

ِذيَن آَمنُوا َوَيتَِّخَذ ِمنُْكْم ُشَهَداَء َواهللاَُّ اُم ُنَداِوُهلَا َبْنيَ النَّاِس َولَِيْعَلَم اهللاَُّ الَّ  َال ُحيِبُّ َوتِْلَك اْألَيَّ
                                                 

 للباحث" وجوب إرضاء رب العاملني وتقديمه عىل التامس رضا املخلوقني:  تعاىلراجع لالستزادة يف موضوع إرضاء اهللا.  ١٣



٥ 

ِذيَن آَمنُوا َوَيْمَحَق اْلَكافِِرينَ )١٤٠(الظَّاملِِنيَ  َص اهللاَُّ الَّ ْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَملَّا َيْعَلْم َأْم َحِس )١٤١(َولُِيَمحِّ

ابِِرينَ  ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ  ١٤.اهللاَُّ الَّ

ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَملْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللاَِّ : وقال تعاىل ُكوا َوَملَّا َيْعَلْم اهللاَُّ الَّ َال َرُسولِِه وَ َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُتْرتَ

 ١٥.َوَال اْملُْؤِمنَِني َولِيَجًة َواهللاَُّ َخبٌِري بَِام َتْعَمُلونَ 

اُم ُنَداِوُهلَا َبْنيَ النَّاِس َولَِيْعَلمَ " ِذيَن آَمنُوا إِْن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمسَّ اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلُه َوتِْلَك اْألَيَّ  اهللاَُّ الَّ

  "ُشَهَداَء َواهللاَُّ َال ُحيِبُّ الظَّاملَِِني  َوَيتَِّخَذ ِمنُْكمْ 

نزلت اآليات يف غزوة أحد وهزيمة املسلمني فيه وبني اهللا فيها من ِحَكِم اجلهاد وغاياته أنه    

ألنه لوقبل دعوى الناس أو . يمحص اهللا به عباده املؤمنني إما من ذنوهبم و معاصيهم أو من املنافقني

فإذا . من ال يريده, متحيص املخلصني منهم من غري املخلصني لدخل يف اإلسالم قوهلم بأهنم آمنوا بدون

الذي , طلب منهم بذل أغىل ما يملكونه و تعريضه للهالك إثباتا و حتقيقا لدعوى إيامهنم تبني املؤمن احلق

 قنيممن ليس كذلك فيمحصهم اهللا من املناف, واليرس والعرس, يف الرضاء والرساء, يرغب يف اإلسالم

 ويعرفون املؤمن من املنافق، وفيه تعريف املؤمنني بأعدائهم الذين قلام ُيعَرفون, فيتخلصون منهم

يِِّب َما َكاَن اهللاَُّ لَِيَذَر اْملُْؤِمنَِني َعَىل َما َأْنُتْم َعَلْيِه َحتَّى َيمِ : بالوسائل األخرى كام قال تعاىل   ١٦.يَز اْخلَبِيَث ِمَن الطَّ

أي ما كان يف حكمة اهللا أن يرتك أن املؤمنني عىل ما :بد الرمحن بن نارص السعديقال الشيخ ع   

واملؤمن من املنافق والصادق من , حتى يميز اخلبيث من الطيب, وعدم التمييز, أنتم عليه من االختالط

أن يطلع عباده عىل الغيب الذي يعلمه من عباده فاقتضت حكمته , ومل يكن يف حكمته أيضا. الكاذب

. من أنواع االبتالء واالمتحان, ويفتنهم بام به يتميز اخلبيث من الطيب, أن يبتيل عباده, أيضا الباهرة

األجر  −عىل اإليامن والتقوى  −ووعدهم , واإليامن هبم, واالنقياد هلم, وأمر بطاعتهم, فأرسل اهللا رسله

, ومؤمنني ومنافقني, مطيعني وعاصني: قسمني −بحسب اتباعم للرسل  − فانقسم الناس . العظيم

 ١٧.وحكمته خللقه, وليظهر عدله وفضله, لريتب عىل ذلك الثواب والعقاب. ومسلمني وكافرين

                                                 
 ١٤٢−١٤٠:آل عمران.  ١٤

 ١٦:التوبة.  ١٥

 ١٧٩:آل عمران.  ١٦

 ١٢٩: تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ص:انظر.  ١٧



٦ 

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم َال ُيْفَتنُونَ )١(امل: و بينته اآلية األخرى    َوَلَقْد َفَتنَّا )٢(َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْرتَ

ِذيَن ِمْن َقْبِلِهمْ  ِذيَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبِنيَ  الَّ  ١٨.َفَلَيْعَلَمنَّ اهللاَُّ الَّ

 .فاجلهاد وسيلة من وسائل فتنة املسلمني ملعرفة الصادقني منهم والكاذبني    

يدل عىل ذلك أن . من ذنوهبم وعيوهبم, وكذلك يمحص اهللا بجهاد القتال يف سبيله،عباده املؤمنني

   . وتزيل العيوب, تكفر الذنوب, سبيل اهللالشهادة والقتال يف 

 ابتالء املؤمنني .٣

نَِني ِمنُْه َفَلْم َتْقُتُلوُهْم َوَلِكنَّ اهللاََّ َقَتَلُهْم َوَما َرَمْيَت إِْذ َرَمْيَت َوَلِكنَّ اهللاََّ َرَمى َولُِيْبِيلَ اْملُْؤمِ : قال تعاىل   

 ١٩.َبَالًء َحَسنًا إِنَّ اهللاََّ َسِميٌع َعِليمٌ 

ابِِريَن َوَنْبُلَو َأْخَباَرُكمْ : قال تعاىل     ٢٠.َوَلنَْبُلَونَُّكْم َحتَّى َنْعَلَم اْملَُجاِهِديَن ِمنُْكْم َوالصَّ

ابِِرينَ : " وقال تعاىل ِذيَن َجاَهُدوا ِمنُْكْم َوَيْعَلَم الصَّ قال  ٢١".َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْجلَنََّة َوَملَّا َيْعَلِم اهللاَُّ الَّ

, من دون مشقة, وال خيطر ببالكم أن تدخلوا اجلنة, ال تظنوا: أي. هذا استفهام إنكاري: الشيخ السعدي

. وأفضل ما به يتنافس املتنافسون , أعىل املطالب, فإن اجلنة. واحتامل املكاره يف سبيل اهللا وابتغاء مرضاته

وال , يوصل إىل الراحة إال برتك الراحةفال . والعمل املوصل إليه, عظمت وسيلته, وكلام عظم املطلوب

, عند توطني النفس هلا −ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد يف سبيل اهللا . إال برتك النعيم, يدرك النعيم

, وال يبالون هبا, منحا يرسون هبا −عند أرباب البصائر  −ومعرفة ما تئول إليه تنقلب , ومترينها عليها

 . يشاءوذلك فضل اهللا يؤتيه من 

 كشف املنافقني و تعريتهم .٤

النفاق منشؤه اخلوف واجلبن وكراهية املوت و ما نافق املنافق إال ليحفظ روحه و نفسه،فمن    

كان جبانا عن لقاء العدو خاف املوت والقتل، واجلهاد يف سبيل اهللا أكرب كاشف جلبن املنافق وخوفه 

هو نفسه و روحه، ولذا أراد اهللا من مجلة ما أراد من الداخيل النفيس ألنه بذل أغىل ما يملكه اإلنسان و

َلْت ُسوَرٌة َفإَِذا :  رشع اجلهاد أن يكشف املنافقني و يفضح نفاقهم قال تعاىل ِذيَن آَمنُوا َلْوَال ُنزِّ َوَيُقوُل الَّ

                                                 
 ٣− ١:العنكبوت.  ١٨

 ١٧:األنفال.  ١٩

 ٣١:حمّمد.  ٢٠

 ١٤٢:آل عمران.  ٢١



٧ 

ِذيَن ِيف ُقُلوِهبِمْ  َمَرٌض َينُظُروَن إَِلْيَك َنَظَر اْملَْغِيشِّ َعَلْيِه ِمْن  ُأنِزَلْت ُسوَرٌة ُحمَْكَمٌة َوُذِكَر فِيَها اْلِقَتاُل َرَأْيَت الَّ

    ٢٢.اْملَْوِت َفَأْوَىل َهلُمْ 

اَر َواْملُنَافِِقَني َواْغُلْظ َعَلْيِهْم َوَمْأَواُهْم َجَهنَُّم َوبِْئَس اْملَِصريُ : و قال تعاىل    َا النَّبِيُّ َجاِهْد اْلُكفَّ  ٢٣.َياَأهيُّ

اهللا عليه وسلم وتدخل فيه أمته من بعده، أمراهللا نبيه و أمته من بعده باجلهاد  اخلطاب للنبي صىل   

مع الكفار وهو معروف أنه بالسيف  ومع املنافقني بالغلظة والشدة  يف القلب والتعامل باالكفهرار يف 

 وجوههم 

افقني ومعنى الغلظ خشونة اجلانب وشدة القلب عىل إحالل األمر بصاحبه فهي مرشوع مع املن   

َواْخِفْض َجنَاَحَك : وضدها الرمحة والرأفة و هي مرشوعة و مأمور هبا مع املؤمنني كام دل عليه قوله تعاىل

َبَعَك ِمْن اْملُْؤِمنِنيَ  وليس ذلك الغلظ الذي أمر اهللا به نبيه، يف اللسان إذ مل يكن النبي صىل اهللا عليه  ٢٤.ملَِْن اتَّ

َفبَِام َرْمحٍَة ِمْن اهللاَِّ لِنَْت َهلُْم َوَلْو ُكنَْت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب : غليظه قال تعاىلو سلم فظ اللسان وال بذيئه و ال 

وا ِمْن َحْولَِك    ٢٥.َالْنَفضُّ

  ٢٦.اْلَبَذاُء َواْلَبَياُن ُشْعَبَتاِن ِمْن النَِّفاِق : والبذاء من النفاق فقد قال صىل اهللا عليه و سلم    

ُة      .اْلَكَالِم َواْلَبَذاُء ُهَو اْلُفْحُش ِيف اْلَكَالِم َواْلَبَياُن ُهَو َكْثَرُة اْلَكَالمِ َواْلِعيُّ ِقلَّ

ْب ُثمَّ إِْن َزَنْت : وَقاَل َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ      َ ِزَناَها َفْلَيْجِلْدَها َوَال ُيَثرِّ إَِذا َزَنْت اْألََمُة َفَتَبنيَّ

ْب ُثمَّ إِْن َزَنْت الثَّالَِثَة َفْلَيبِْعَها َوَلْو بَِحْبٍل ِمْن َشَعرٍ َفْلَيْجِلْدَها َوَال يُ    ٢٧.َثرِّ

ومنه قول النسوة لعمر ريض اهللا عنه حني دخل فابتدرن احلجاب وانكشفن عن رسول اهللا صىل    

 . ٢٨َوَسلَّمَ َأْنَت َأَفظُّ َوَأْغَلُظ ِمْن َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه : اهللا عليه و سلم

 رد العدوان والدفاع عن األنفس والبلدان .٥

قد يطمع األعداء يف ثروات املسلمني وأمواهلم و ديارهم أو تدفعهم طبيعـتهم العدوانّيـة إىل شـن              

احلروب العدوانّية عىل املسلمني، كام هو حاصل اآلن يف كثري من احلروب املفروضـة عـىل املسـلمني، وال 

                                                 
 ٢٠:حممد.  ٢٢

 ٩:ومثله يف التحريم ٧٣:التوبة.   ٢٣

 ٤/٣٤٩و أحكام القرآن لإلمام الشافعي ٢٠٥−٨/٢٠٤تفسري القرطبي: انظر. و ٢١٥:الشعراء.  ٢٤

 ١٥٩:آل عمران.  ٢٥

 َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب : وَقاَل  ١٩٥٠:أخرجه الرتمذي،السنن،الرب والصلة،باب ما جاء يف العي.  ٢٦

 ٢٠٠٨:ح،البيوع،باب بيع العبد الزاينأخرجه البخاري،الصحي.  ٢٧

 ٣٠٥١:أخرجه البخاري،الصحيح،بدء اخللق،باب صفة إبليس و جنوده.  ٢٨



٨ 

م و ردعهم إال بالقتال و اجلهاد يف سبيل اهللا و هذا ما أمـر اهللا تعـاىل عبـاده املسـلمني فقـال سبيل لدحره

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاََّ َال ُحيِبُّ اْملُْعَتِدينَ : تعاىل       . ٢٩َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ الَّ

: وبأحـدث التعبـريات –فطرهتام الدفاع عن الرضـوريات  خلق اهللا اإلنسان و احليوان و ركز يف  

وهي مرتبة أوهلا الدين والعقيدة  و ثانيهاالنفس أو احلياة  وثالثهاالعقل و قوة التفكري  –احلقوق األساسية 

 . و رابعهاالِعْرض أو النسل أو النسب  وخامسهااملال واملمتلكات

تثور و تصول عىل النرس إذا هامجت عىل  −يفةو هي من احليوانات األل −و لذا نرى الدجاجة    

 . أفراخها،  فتضم أفراخها الصغار إليها و تنرش عليها أجنحتها لصيانتها، فهذه فطرة

أما الرشيعة فقد وردت و تضافرت فيها النصوص يف القرآن الكريم و السنة ترشع بل توجب    

ِهْم َلَقِديرٌ  ُأِذَن لِلَِّذينَ : قال اهللا سبحانه وتعاىل.  رد االعتداء ُْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهللاََّ َعَىل َنْرصِ ) ٣٩(ُيَقاَتُلوَن بَِأهنَّ

نَا اهللاَُّ َوَلْوَال َدْفُع اهللاَِّ النَّاَس  ِذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم بَِغْريِ َحقٍّ إِالَّ َأْن َيُقوُلوا َربُّ َمْت  الَّ َبْعَضُهْم بَِبْعٍض َهلُدِّ

ُه إِنَّ اهللاََّ َلَقِويٌّ َصَواِمُع َوبِيَ  نَّ اهللاَُّ َمْن َينُرصُ  . ٣٠ َعِزيٌز ٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد ُيْذَكُر فِيَها اْسُم اهللاَِّ َكثًِريا َوَلَينُرصَ

ِذيَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َوَال َتْعَتُدوا إِنَّ اهللاََّ َال ُحيِبُّ : و قال تعاىل  . ٣١اْملُْعَتِديَن َوَقاتُِلوا ِيف َسبِيِل اهللاَِّ الَّ

أذن اهللا سبحانه وتعاىل باآلية األوىل لعباده املظلومني، املضطهدين، الذين أخرجهم و هّجرهم   

الكفار عن ديارهم بغري حق،أن يردوا االعتداء و يقاوموا الظلم و االضطهاد، و ذلك دفاًعا عن حرماهتم 

 يقم املظلوم يف وجه الظامل واملعتدي لرد ظلمه و ثم بني اهللا حكمة مرشوعية الدفاع واملقاومة أنه إذا مل. 

دفع عدوانه فسوف جيرئه ذلك و يزيد من غطرسته فيتكرب و يتجرب و هييج و يصول و يتطاول، و كل 

 .ذلك  يؤدي إىل هدم املعابد و بيوت اهللا التي بنيت لعبادته و ذكره، و فيه فساد عظيم

د مل يكتف اهللا تعاىل باإلذن بل أمر اهللا بقتال من قاتلهم، و نظرًا إىل هذه املصالح العظيمة للجها    

 . ٣٢يف اآلية الثانية

أما السنة فقد وردت عن النبي  صّىل اهللا عليه و سّلم عدة أحاديث تدل برصاحة عىل وجوب   

دفع و مقاومة الصائل عىل حرمات اآلخرين بدون حق  كام أن فيها داللة عىل أن القتيل دفاًعا عن إحدى 

                                                 
 ١٩٠:البقرة −   ٢٩

 ٤٠−٣٩:احلج − ٣٠

 ١٩٠:البقرة − ٣١

 ٢٠٧−٢/٢٠٦الصارم املسلول: انظر − ٣٢



٩ 

شهيد، و إليكم بعض هذه األحاديث مدعمة برشح كبار  –املال والدار و األهل و الدم  −ماتهحر

 :املحدثني

َم َقاَل َمْن َقاَتَل ُدوَن َمالِِه َفُقتَِل َفُهَو َش   ِهيٌد َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َعْن َسِعيِد ْبِن َزْيٍد َعْن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .٣٣ُهَو َشِهيٌد َوَمْن َقاَتَل ُدوَن َأْهِلِه َفُهَو َشِهيدٌ َدِمِه فَ 

َم وأخرج البخاري َعْن َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعْمٍرو َرِيضَ اهللاَُّ َعنُْهَام َقاَل َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس       لَّ

 .٣٤َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيدٌ : َيُقوُل 

وكان عامال ألخيه عىل مكة , صح َأنَّ  َعنَْبَسَة ْبِن َأِيب ُسْفَياَن  أخا معاوية بن أيب سفيان وقد      

فدنا من حائط آلل عمرو بن العاص , املكرمة والطائف أجرى عينا من ماء ليسقي هبا أرضا له بالطائف

واهللا ال : يه بالسالح وقالوا فأقبل عبد اهللا بن عمرو وموال, فأراد أن خيرجه ليجري العني منه إىل األرض 

وا لِْلِقَتاِل  َرِكَب َخالُِد ْبُن اْلَعاِص إَِىل َعْبِد اهللاَِّ ْبِن َعمْ  ُ ٍرو خترقون حائطنا حتى ال يبقى منا أحد ، فلام َتَيرسَّ

َم َقال َفَوَعَظُه َخالٌِد َفَقاَل َعْبُد اهللاَِّ ْبُن َعْمٍرو َأَما َعِلْمَت َأنَّ َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ  َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه :َ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 .٣٥َفُهَو َشِهيدٌ 

َم َفَقاَل َيا َرُسوَل اهللاَِّ     َأَرَأْيَت إِْن  وَعْن َأِيب ُهَرْيَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌل إَِىل َرُسوِل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ

 َقاَل َفَال ُتْعطِِه َماَلَك َقاَل َأَرَأْيَت إِْن َقاَتَلنِي َقاَل َقاتِْلُه َقاَل َأَرَأْيَت إِْن َقَتَلنِي َقاَل َجاَء َرُجٌل ُيِريُد َأْخَذ َماِيل 

 .٣٦َفَأْنَت َشِهيٌد َقاَل َأَرَأْيَت إِْن َقَتْلُتُه َقاَل ُهَو ِيف النَّار 

 :ففي هذه األحاديث عدة فوائد 

معناه ليس له أي حق يف أن يأخذ ملك رغم أنفك وظاهره النهي ، " ه فال تعط: قوله صىل اهللا عليه وسلم 

 .ال يلزمك أن تعطيه مالك: و لكن معناه 

 . فيه جواز قتل القاصد ألخذ املال بغري حق سواء كان املال قليال أو كثريا لعموم احلديث 

 .واجبة بال خالف   − األهل و املحرمات − واملدافعة عن احلريم  

 .ن النفس ولو أدى ذلك إىل قتل املهاجم واجبة واملدافعة ع 

                                                 
 ٤٧٧٢:لسنة،باب قتال اللصوصو أبو داود،السنن،ا ٤٠٩٤:أخرجه النسائي،السنن،حتريم الدم،باب من قاتل دن ماله  − ٣٣

 ٢٤٨٠:الصحيح للبخاري،املظامل و الغصب،باب من قاتل دون ماله −٣٤

ِه بَِغْريِ َحقٍّ َكاَن اْلَقاِصُد مُ  −٣٥ لِيِل َعَىل َأنَّ َمْن َقَصَد َأْخَذ َماِل َغْريِ ِه َوإِْن أخرجه مسلم،الصحيح،اإليامن،باب َباب الدَّ ِم ِيف َحقِّ ْهَدَر الدَّ

 ١٤١:َكاَن ِيف النَّاِر َوَأنَّ َمْن ُقتَِل ُدوَن َمالِِه َفُهَو َشِهيدٌ ُقتَِل 

 ١٤٠:أخرجه مسلم،الصحيح،اإليامن،باب الدليل عىل أن من قصد أخذ مال غريه بغري حق كان  − ٣٦



١٠ 

وقد . معناه أنه يستحق ذلك " هو يف النار : و قوله صىل اهللا عليه وسلم يف الصائل إذا قتل     

 .وال يعفى عنه , جيازى وقد يعفى عنه إال أن يكون مستحال لذلك بغري تأويل فإنه يكفر 

و املقتول  " شهادة"ل يف سبيل الدفاع عن هذه احلرمات وأعترب النبي  صّىل اهللا عليه و سّلم القت   

ففيه حث و ترغيب عىل املقاومة والدفع و عدم االستسالم أو اخلضوع للمهاجم ، " شهيًدا يف سبيل اهللا"

 .املحتل

و يف قصة آل عمرو بن العاص ريض اهللا عنه داللة عىل أن الرعيل األول الذي تربى عىل يدي    

ابة الكرام ريض اهللا عنهم، كانوا يقاومون الظلم ويعتربون املوت يف سبيل ذلك صاحب الرشيعة، الصح

   .  استشهاًدا يف سبيل اهللا

 رد االعتداء و لو يف األماكن أواألزمنة املقّدسة .٦

سبق أن بينا أن الرشع حرم ابتداء القتال عند املسجد احلرام و يف حدود منطقة احلرم إذ هي من    

عة السالح والعنف وإن هلا يف رشع اهللا حلرمة و قدسّية جيب مراعاهتا و لكن إذا األماكن اآلمنة منزو

اعتدى األعداء جيب عىل املسلمني رد االعتداء حتى و لو أدى ذلك إىل انتهاك حرمة األماكن املقّدسة 

ادهم ظاهًرا، ألن االستسالم للمعتدين واخلضوع لعدواهنم جيّرئهم  و يشّجعهم عىل االستمرار يف اضطه

َوَال ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْملَْسِجِد اْحلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن : وعدواهنم فأباح هلم رد االعتداء بقوله تعاىل 

 ٣٧.َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِرينَ 

احلرام، واستثنى من النهي ما إذا  هنى اهللا سبحانه و تعاىل يف هذه اآلية عن قتاهلم عند املسجد   

ابتدأ الكفاُر يف القتال عند املسجد احلرام أو حدود احلرم ، فإهنم ُيَقاَومون و ُيقاَتلون جزاء هلم عىل 

 ".احلُُرَماَت ِقَصاٌص "اعتدائهم و ألن 

رشع و و كذلك حرمت الرشيعة ابتداء القتال يف األشهر احلرم إذ هي من األزمنة اآلمنة يف نظر ال   

مع ذلك راعي الرشع اجلوانب العملية فأذن برد االعتداء ولو يف األشهر احلرم التي كان العرب 

ْهِر : اجلاهلّيون يراعوهنا و لكن أباح الرشع اإلسالمي رّد االعتداء فيها بقوله تعاىل َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّ

َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َوُكْفٌر بِِه َواْملَْسِجِد اْحلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكَربُ ِعنَْد  اْحلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِري َوَصدٌّ 

وُكْم َعْن ِدينُِكْم إِْن اْستَ  ِمنُْكْم  َطاُعوا َوَمْن َيْرَتِددْ اهللاَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمْن اْلَقْتِل َوَال َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

                                                 
 ١٩١:البقرة.  ٣٧



١١ 

ْنَيا َواْآلِخَرِة َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب ا لنَّاِر ُهْم فِيَها َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلِئَك َحبَِطْت َأْعَامُهلُْم ِيف الدُّ

 ٣٨.َخالُِدونَ 

 وهذه اآلية وإن نزلت ابتداًء يف رسية عبد اهللا بن جحش ريض اهللا عنه ، و قْتِلهم عمَرو بنَ    

احلرضمي و أْخِذِهم أمواَله، و لكنها تشمل بعمومها كل قتال وقع يف األشهر احلرم، قال عالمةالقصيم 

تيسري الكريم " يف تفسريه] هـ١٣٦٧−١٣٠٧[الشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي رمحه اهللا تعاىل

اها، حتريم القتال فيها ، و من مجلة مزية األشهر احلرم بل أكرب مزاي: لآلية" الرمحن يف تفسري كالم املنان 

                                                .  هذا إنام هو يف قتال االبتداء ; و أما قتال الدفع فإنه جيوز يف األشهر احلرم كام جيوز يف البلد احلرام

 مقاومة االحتالل ودحر املحتل .٧

من  −م أو خيانة من قادهتم و ُعاملة حّكامهملغفلة املسلمني أو ضعفه −و قد يتمكن األعداء   

احتالل بلد من البالد اإلسالمّية ففي هذه احلالة جيب رشًعا عىل سّكان األرايض و البالد املحتّلة 

التصدي لقتال األعداء دفاًعا عن حرماهتم و مقّدساهتم، و ليس عليهم أن يستأذنوا حكومة أو دولة من 

مّية، وال جيوز أن يصغوا إىل ما يقدمونه هلم باسم النصح واملشورة ملنعهم الدول اإلسالمّية أوغري اإلسال

من القيام باجلهاد ملقاومة االحتالل و جيب عىل مجيع القادرين عىل القتال أن خيرجوا إىل قتال األعداء، 

أجريِن ليطردوا األبناء و الزوجات و املوّظفون كلهم خيرجون بدون إذن اآلباء واألزواِج و املّالِك أو املست

قال . العدو املحتّل  و ُخيِْرجوها من ديارهم و حيّرروا العباد و البالد من قوات العدو الغازية و املحتّلة

    .              ٣٩َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتلِ : تعاىل

ْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َوُكْفٌر بِِه : وقال تعاىل    َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّ

     .٤٠ َواْملَْسِجِد اْحلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكَربُ ِعنَْد اهللاَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمْن اْلَقْتلِ 

و ليس " ِعنَْد اهللاَِّ "جعل اهللا يف هذه اآلية إخراج سكان البلد احلرام منه جريمة من أكرب اجلرائم    

هذاالتجريم خاصا بسكان مكة املكرمة بل هو حكم رشعي عام يعم و يشمل كل البلدان و مجيع األماكن 

أو بلد من البلدان أو شعب من  بزمن من األزمانالتقيد التي يملكها و يسكن هبا املسلمون; بدون 

إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ َهلُْم : الشعوب  فقد حكى اهللا سبحانه وتعاىل تاريخ بني إرسائيل بعد موسى  عليه السالم 

تُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتَِل اْبَعْث َلنَا َمِلًكا ُنَقاتِْل ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقا

                                                 
 ٢١٧:البقرة.  ٣٨

 ١٩١:البقرة.  ٣٩

 ٢١٧:البقرة.  ٤٠



١٢ 

شاهًدا عىل أن مقاومة فكان قول اهللا تعاىل هذا . ٤١ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَاِئنَا

االستعامروطرداملحتل من أرايض االحتالل ، كان مرشوًعا يف الرشائع السابقة و منها رشع موسى  عليه 

 سالم و من بعده من األنبياء و كيف ال يكون مرشوًعا وقد جبلت الفطرة البرشّية عىل ذلك واالنتفاضةُ ال

 .عىل األعداء وغضًبا للحرمات جبّلة إنسانّية و غريزة برشيةثورةً 

فإخراج اإلنسان من دياره و بالده التي نشأ و ترعرع فيها و له فيها أموال و ممتلكات يملكها   

وهبا له أهل و حرمات ، حمرم و ممنوع رشعا فمن اعتدى وحاول إخراج اإلنسان مما ذكرنا ملكا رشعيا، 

عىل حق من حقوق العباد ، و جيب مقاومته و ال جيوز االستسالم و االنقياد  يهللا تعاىل و معتد فهو عاصٍ 

 . للمحتل و لو أدى ذلك إىل القتال و إزهاق األرواح

 القضاء عىل الفتنة .٨

ايات  ملرشوعّية اجلهاد يف سبيل اهللا هو القضاء عىل الفتنة وإن شئت قلت بتعبري ومن أهم الغ   

َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة : ، قال تعاىلتأمني حريةالعقيدة والدعوة وممارسة الشعائر التعّبدية: آخر

يُن هللاَِِّ َفإِْن انَتَهْوا َفَال ُعْدَواَن إِالَّ عَ   .٤٢َىل الظَّاملَِِني َوَيُكوَن الدِّ

ُه هللاَِِّ َفإِْن انَتَهْوا َفإِنَّ اهللاََّ بَِام َيْعَملُ : و قال تعاىل      يُن ُكلُّ  .٤٣وَن َبِصٌري َوَقاتُِلوُهْم َحتَّى َال َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدِّ

دون اختيار دين اهللا املرتىض، احلالة والكيفّية والعوائق التي حتول : و الفتنة مصطلح قرآين ، ويعني          

بحرّية تاّمة أو حتول دون اعتناقه عن قناعة كاملة، أوتقف مانًعا ملامرسة املسلم لشعائر دينه التعّبدّية ا و 

يشكل عائًقا يعوق نرش الدعوة اإلسالمّية و حيول دون إبالغها إىل كاّفة الناس الذين أنزله اهللا تعاىل 

تنة تأمني للحريات العقدية و الدينية و التعبدية لسائر الناس و التي كفلها هلم إليهم، و يف القضاء عىل الف

ْشُد ِمْن الَغيِّ : خالقهم بقوله تعاىل َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ  .٤٤َال إِْكَراَه ِيف الدِّ

وباجلهاد يتم القضاء عىل الفتنة وعىل حالة اخلوف والفزع ، ويستطيع اإلنسان أن يتخّري ديانة     

حلقة العتناقها و يؤمن بعقائدها و يؤدي و يامرس شعائرها التعبدية طواعيّة بإرادة حرة وباختيار عن ا

َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث : قال تعاىل. وعٍي وحرية دون إكراٍه أو إجبار

                                                 
 ٢٤٦:البقرة.  ٤١

 ١٩٣:البقرة.  ٤٢

 ٣٩:الاألنف.  ٤٣

 ٢٥٦:البقرة. ٤٤



١٣ 

َال ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْملَْسِجِد اْحلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل وَ 

 ٤٥.َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء اْلَكافِِرينَ 

ْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِ : وقال تعاىل   يِل اهللاَِّ َوُكْفٌر بِِه َيْسَأُلوَنَك َعْن الشَّ

وُكْم َواْملَْسِجِد اْحلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكَربُ ِعنَْد اهللاَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمْن اْلَقْتِل َوَال َيزَ  اُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا َعْن ِدينُِكْم إِْن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم عَ  ْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلِئَك َحبَِطْت َأْعَامُهلُْم ِيف الدُّ

 ٤٦.َواْآلِخَرِة َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

 اجلهاد لتحرير العباد و البالد .٩

اِئيَل ِمنْ : قال تعاىل    َبْعِد ُموَسى إِْذ َقاُلوا لِنَبِيٍّ َهلُْم اْبَعْث َلنَا َمِلًكا ُنَقاتِْل ِيف  َأَملْ َتَر إَِىل اْملََإلِ ِمْن َبنِي إِْرسَ

َل ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَقْد َسبِيِل اهللاَِّ َقاَل َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيُكْم اْلِقَتاُل َأالَّ ُتَقاتُِلوا َقاُلوا َوَما َلنَا َأالَّ ُنَقاتِ 

املِِ ُأْخِرْجنَا ِمْن ِديَ  ْوا إِالَّ َقِليًال ِمنُْهْم َواهللاَُّ َعِليٌم بِالظَّ  ٤٧.نيَ اِرَنا َوَأْبنَاِئنَا َفَلامَّ ُكتَِب َعَلْيِهْم اْلِقَتاُل َتَولَّ

 :تدل هذه اآلية عىل  

أن قيام املظلوم و املضطهد ، ضحية التهجري واإلخراج من بلده و أهله بقتال املعتدي ،الظامل  و املحتل 

يف طبع البرش، واالعتداء عىل األوالد و األهل و األموال و احتالل الديار و املمتلكات ظلم، مركوز 

يبعث الضحية عىل الثورة ضد املعتدي الظامل، و هييجه غضبا و انتقاما و لذلك ردوا عىل استفهام نبيهم 

َوَما َلنَا َأالَّ : ، فقالوابأسلوب التعجب، كيف ال نقاتل العدو ومجيع أسباب القتال ومربرات اجلهاد متوفرة

 ".ُنَقاتَِل ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َوَقْد ُأْخِرْجنَا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبنَاِئنَا

ن مقاومة االحتالل و دحر الغزاة و إخراج املحتلني من أرايض االحتالل سنة األنبياء و إ   

 .الصاحلني من األمم املاضية

سكوت نبيهم، بدون أي إنكار عليهم، فهذا رشع لنا كام هو  و حكى اهللا تعاىل كالم املسلمني و   

 .معروف يف أصول الفقه

وقد وردت يف رشعنا نصوص تؤيد ما ذكره اهللا تعاىل عن مسلمي األمم السابقة، و توجب    

 :القتال واجلهاد يف سبيل اهللا، نذكر منها عىل سبيل املثال

                                                 
 ١٩١:البقرة.  ٤٥

 ٢١٧:البقرة.  ٤٦

 ٢٤٦:البقرة.  ٤٧



١٤ 

وُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن َحْيُث َأْخَرُجوُكْم َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمْن اْلَقْتِل َوَال َواْقُتُلوُهْم َحْيُث َثِقْفُتمُ :  قوله تعاىل 

 .٤٨اْلَكافِِريَن ُتَقاتُِلوُهْم ِعنَْد اْملَْسِجِد اْحلََراِم َحتَّى ُيَقاتُِلوُكْم فِيِه َفإِْن َقاَتُلوُكْم َفاْقُتُلوُهْم َكَذلَِك َجَزاُء 

ْهِر اْحلََراِم ِقَتاٍل فِيِه ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبٌِري َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهللاَِّ َوُكْفٌر بِِه َيْسَألُ : وقال تعاىل    وَنَك َعْن الشَّ

وُكْم اُلوَن ُيَقاتِلُ َواْملَْسِجِد اْحلََراِم َوإِْخَراُج َأْهِلِه ِمنُْه َأْكَربُ ِعنَْد اهللاَِّ َواْلِفْتنَُة َأْكَربُ ِمْن اْلَقْتِل َوَال َيزَ  وَنُكْم َحتَّى َيُردُّ

ْنَيا َعْن ِدينُِكْم إِْن اْسَتَطاُعوا َوَمْن َيْرَتِدْد ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه َفَيُمْت َوُهَو َكافٌِر َفُأْوَلِئَك َحبَِطْت َأْعَام  ُهلُْم ِيف الدُّ

 ٤٩.َواْآلِخَرِة َوُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيَها َخالُِدونَ 

 −سواء ممن تم إخراجهم أو من غريهم − تعاىل يف هذه اآليات عباده املؤمنني و أباح هلمأمر اهللا    

أن يقوموا بإخراج الكفار من البالد التي احتلوها و أخرجواملسلمني منها فإهنم هم أهلها، و اكتسبت 

القدسية لتملك أراضيهم و بالدهم و مدهنم و ديارهم  و مجيع ما يملكوهنا من أموال أو عقار، احلرمة و

 . املسلمني إياها فهي أراض و بالد إسالمية، قدسيتها و حرمتها يف رشع اهللا هي نفس حرمة املسلمني

إن القتال لتحرير بالد املسلمني التي احتلها الكفار : و بناء عىل هذه النصوص يمكن لنا أن نقول   

جهاد "قتال وقع امتثاال ألوامر الرشع، هو مأمور به من اهللا تعاىل ، ورد األمر به يف نصوص كثرية، و كل 

 ".يف سبيل اهللا

 دفع الفساد يف األرض .١٠

َمُه ِممَّا َيَشاءُ : قال تعاىل    ْكَمَة َوَعلَّ  َفَهَزُموُهْم بِإِْذِن اهللاَِّ َوَقَتَل َداُووُد َجاُلوَت َوآَتاُه اهللاَُّ اْملُْلَك َواْحلِ

 ٥٠.ْم بَِبْعٍض َلَفَسَدْت اْألَْرُض َوَلِكنَّ اهللاََّ ُذو َفْضٍل َعَىل اْلَعاَملِنيَ َوَلْوَال َدْفُع اهللاَِّ النَّاَس َبْعَضهُ 

فباجلهاد و مرشوعيته و إجيابه يدفع اهللا ،الناس بعضهم عن بعض، و بدون هذا الدفع فساد    

 :األرض و معلوم أن الفساد يف األرض مصطلح قرآين و املقصود به

  ٥١النفاق 

  ٥٢لو إهالك احلرث والنس

  ٥٣و أكل مال اليتيم

                                                 
 ١٩١:البقرة − ٤٨

 ٢١٧:البقرة.  ٤٩

 ٢٥١:البقرة.  ٥٠

 ١٢−١١:البقرة: انظر.  ٥١

 ٢٠٥:البقرة: انظر.  ٥٢

 ٢٢٠:البقرة: انظر. ٥٣



١٥ 

  ٥٤واحلرابة بإخافة السبل والشوارع وهنب األموال و قتل النفوس وخطفها

 ٥٥ورسقة األموال

  ٥٦و كفران النعم و نسياهنا

 ٥٧و نقص الكيل وامليزان و بخس الناس أشياءهم

 ٥٨والكفر والصد عن سبيل اهللا 

 ٥٩والسحر

 ٦١ها قطع الرحم التي أمر اهللا و رسوله بوصلهاومن ٦٠و نقض عهد اهللا و قطع ما أمر اهللا به أن يوصل

فأي هدف أنبل و أية غاية أسمى من القضاء عىل الفساد الذي ينترش يف املجتمع البرشي بأكل     

مال اليتيم و رسقة أموال العامة و إخافة سبلهم و قتل نفوسهم الربيئة و نقص الكيل و امليزان والسحر و 

والنسل البرشي واحليواين، و كل ذلك الفساد يقيض  –أرحام النساء  :و منه –إهالك الزراعة واحلرث 

 .عليه اجلهاد يف سبيل اهللا

 إنقاذ املستضعفني و ختليص املضطهدين .١١

إن أتباع األنبياء واملرسلني والذين يسبقون إىل استجابة دعوهتم هم عادة من املستضعفني    

ل بعد اعتناقهم واستجابتهم هلا فرشع اهللاُ اجلهاَد واملضطهدين، والذين يزداد تعرضهم للتعذيب و التنكي

وأوجب عليهم مقاومَة الظاملني و الطغاِة وفرَض عىل إخواهنم يف العقيدة مساعدَهتم و ختليَصهم و 

ْسَتْضَعِفَني َوَما َلُكْم َال ُتَقاتُِلوَن ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َواملُْ : إنقاَذهم من الظلم و االضطهاِد باجلهاِد والقتاِل قال تعاىل

اِملِ َأهْ  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ ُلَها َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك ِمْن الرِّ

 . ٦٢َولِيا َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصًريا

                                                 
 ٣٣:املائدة: راجع.  ٥٤

 ٧٣: يوسف: راجع.  ٥٥

 ٧٤:األعراف: راجع.  ٥٦

 ١٨٣:، الشعراء٨٥:يف قصة شعيب عليه السالم، و هود ٨٥: األعراف:راجع .  ٥٧

 ٨٨:و النحل ٨٦: األعراف: راجع.  ٥٨

 ٨١:يونس: راجع.  ٥٩

 ٢٥:، و الرعد:   البقرة: راجع.  ٦٠

 ٢٢:حممد: راجع.  ٦١

 ٧٥:النساء −   ٦٢



١٦ 

ِهْم َلَقِديٌر ُأِذَن لِلَِّذيَن يُ : و قال تعاىل ُْم ُظِلُموا َوإِنَّ اهللاََّ َعَىل َنْرصِ  . ٦٣َقاَتُلوَن بَِأهنَّ

وإن الرشع اإلسالمي أباح بل أوجب عىل املظلومني واملضطهدين من املسلمني الدفاع عن    

حرماهتم وإذا مل يستطع املظلومون الدفاع عنهم لضعفهم أو لسبب آخر وجب عىل املسلمني مجيعا أن 

ْنَيا بِاْآلِخَرِة َوَمْن ُيَقاتِْل : عىل عدوهم  كام قال تعاىل ينرصوهم وَن اْحلََياَة الدُّ ِذيَن َيْرشُ َفْلُيَقاتِْل ِيف َسبِيِل اهللاَِّ الَّ

ِل اهللاَِّ َواْملُْسَتْضَعِفَني  َوَما َلُكْم َال ُتَقاتُِلوَن ِيف َسبِي)٧٤(ِيف َسبِيِل اهللاَِّ َفُيْقَتْل َأْو َيْغِلْب َفَسْوَف ُنْؤتِيِه َأْجًرا َعظِيًام 

اِملِ َأهْ  نَا َأْخِرْجنَا ِمْن َهِذِه اْلَقْرَيِة الظَّ ِذيَن َيُقوُلوَن َربَّ َجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن الَّ ُلَها َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك ِمْن الرِّ

 .٦٤َولِيا َواْجَعل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصًريا 

سبحانه و تعاىل بالقتال يف سبيله وهّيجهم عليه، ثم استنكر عدم القتال مع توافر مجيع أمر اهللا      

رجاال و نساء  –مربراته وأسبابه و البواعث التي حتمل اإلنسان السوي عليه، وهي وجود املستضعفني 

ستنقذهم ووقوع أعظم الظلم عليهم من أعدائهم، و يدعون اهللا أن جيعل هلم وليا و نصريا ي  −والصغار

من هذه القرية الظامل أهلها ألنفسهم بالكفر والرشك، و للمؤمنني بالتعذيب و التنكيل، وباألذى والصد 

 .  عن تنفيذ رشع اهللا ومنِعهم من الدعوة إىل دين اهللا

ا َفَوَجَد َوَدَخَل اْملَِدينََة َعَىل ِحِني َغْفَلٍة ِمْن َأْهِلهَ : وقال تعاىل حكاية عن موسى النبي عليه السالم  

ِه َفاْسَتَغاَثُه الَِّذي ِمْن ِشيَعتِِه َعَىل الَّذِ  ِه َفَوَكَزُه فِيَها َرُجَلْنيِ َيْقَتتَِالِن َهَذا ِمْن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوِّ ي ِمْن َعُدوِّ

ُه َعُدوٌّ ُمِضلٌّ ُمبِنيٌ  ُموَسى َفَقَىض َعَلْيِه َقاَل َهَذا ْيَطاِن إِنَّ         .٦٥ِمْن َعَمِل الشَّ

َفَلامَّ َأْن َأَراَد َأْن َيْبطَِش بِالَِّذي ُهَو َعُدوٌّ َهلَُام َقاَل َياُموَسى َأُتِريُد َأْن َتْقُتَلنِي َكَام َقَتْلَت : ثم قال تعاىل    

     .٦٦ْن اْملُْصِلِحنيَ َنْفًسا بِاْألَْمِس إِْن ُتِريُد إِالَّ َأْن َتُكوَن َجبَّاًرا ِيف اْألَْرِض َوَما ُتِريُد َأْن َتُكوَن مِ 

تدل اآليتان عىل أن نرصة املظلوم عىل الظامل و ختليص املضطهد من تعذيبه و فتكه، سنة األنبياء   

واملرسلني كام تدل الثانية عىل عقلية املستعَبِدين ونفسية الشعوب التي عاشت فرتة االضطهاد و ذاقت 

 .  م ، املحسنويالت االحتالل، وهي نفسية اخلوف والتنكر للمنع

                                                 
 ٣٩:احلج −   ٦٣

 ٧٥−٧٤: النساء.  ٦٤

  ١٥:القصص.  ٦٥

  ١٩:القصص.  ٦٦



١٧ 

اْنُرصْ َأَخاَك َظاملًِا َأْو : َقاَل َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ : و قال َأَنَس ْبَن َمالٍِك َرِيضَ اهللاَُّ َعنْهُ    

ُه إَِذا َكاَن َمْظُلوًما َأَفَرَأْيَت إَِذا َكانَ  ُجُزُه َأْو  َمْظُلوًما َفَقاَل َرُجٌل َيا َرُسوَل اهللاَِّ َأْنُرصُ ُه َقاَل َحتْ َظاملًِا َكْيَف َأْنُرصُ

ُه  ْلِم َفإِنَّ َذلَِك َنْرصُ  .٦٧َمتْنَُعُه ِمْن الظُّ

وعرب , وفيه الرتغيب يف كفه عن الظلم بالفعل إن مل يكف بالقول "  تأخذ فوق يديه: ويف رواية   

و يف رواية " ٦٨املا فلينهه فإنه له نرصة إن كان ظ: ويف رواية. بالفوقية إشارة إىل األخذ باالستعالء والقوة 

 .٦٩"وإن كان ظاملا فخذ له من نفسه, قال إن كان مظلوما فخذ له بحقه :" عن عائشة ريض اهللا عنها

و معناه أن الظامل مظلوم يف نفسه ، يظلم نفسه بظلم اآلخرين فيدخل يف احلديث ردع املرء عن ظلمه 

 .لنفسه حسا ومعنى 

اهللا عليه و سلم يف هذا احلديث بنرصة املسلمني، يف مجيع الظروف و  أمرنا الرسول صىل    

األحوال،إذا كانوا مظلومني فبدعمهم ألخذ حقهم من الظامل، و إذا كانوا ظاملني فبنهيهم و كفهم واألخذ 

 .عىل أيدهيم ملنعهم من الظلم

ِري املسلم نكون مأمورين من فإذا كنا مأمورين بأخذ حق املظلوم من الظامل املسلم، فِمِن الظاملِ غ   

 .باب األوىل

ومجيع هذه النصوص الرشعية التي ذكرناها، توجب عىل املسلمني بصفة عامة، و عىل أهل      

 . اجلوار و القرابة منهم بصفة خاصة أن يقوموا لنرصة إخواهنم املستضعفني أينام كانوا و حيثام كانوا

 معاقبة نقض العهود و خرق االتفاقيات .١٢

حلرمة و قدسية جيب  −و بخاصة ما كان منها مع غري املسلمني –للعهود واملواثيق يف الرشيعة إن    

  ٧٠.َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِنَّ اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوًال : مراعاهتا بالوفاء هبا وعدم نقضها أو خرقها كام قال تعاىل

يف تعامله ويطلب وحيب ذلك من  وكان النبي صىل اهللا عليه وسلم حريصًا عىل الوفاء بالعهد   

مع أنه  −أصحابه  فقد ثبت أنه رّد صىل اهللا عليه وسلم أبا جندل يوم احلديبية وأبا بصري وأمثاهلام بعده 

َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم : الرؤوف الرحيم باملؤمنني بشهادة اهللا له بقوله تعاىل

                                                 
  ٦٩٥٢:،باب يمني الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتلأخرجه البخاري،الصحيح،اإلكراه.  ٦٧

 عن جابر ريض اهللا عنه ٢٥٨٤:أخرجه مسلم،الصحيح،الرب والصلة، باب نرص األخ ظاملا أو مظلوما . ٦٨

 فتح الباري: أخرجه ابن أيب عاصم يف كتاب أدب احلكامء انظر: قال ابن حجر.  ٦٩

 ٣٤:اإلرساء.  ٧٠



١٨ 

وبغض النظر عن شدة كآبة املسلمني وحزهنم عىل رشوط  ٧١يٌص َعَلْيُكْم بِاْملُْؤِمنَِني َرُءوٌف َرِحيمٌ َحرِ 

الصلح، ومع ما سمعوا من رصاخ وهلف أيب جندل حينام رده إىل أبيه فكان يف ذلك دليل عىل أمهية الوفاء 

 .بالعهد وااللتزام باالتفاقات املربمة مع األعداء

َما َمنََعنِي َأْن َأْشَهَد َبْدًرا إِالَّ َأينِّ َخَرْجُت َأَنا َوَأِيب ُحَسْيٌل : ِة ْبِن اْلَيَامِن ريض اهللا عنه َقاَل وَعْن ُحَذْيفَ    

ًدا َفُقْلنَا َما ُنِريُدُه َما ُنِريُد إِالَّ اْملَدِ  اُر ُقَرْيٍش َقاُلوا إِنَُّكْم ُتِريُدوَن ُحمَمَّ َأَخُذوا ِمنَّا َعْهَد اهللاَِّ ينََة فَ َقاَل َفَأَخَذَنا ُكفَّ

َفنَّ إَِىل اْملَِدينَِة َوَال ُنَقاتُِل َمَعُه َفَأَتْينَا َرُسوَل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه وَ  َناُه اْخلََربَ َفَقاَل َوِميَثاَقُه َلنَنَْرصِ َم َفَأْخَربْ َسلَّ

َفا َنِفي َهلُْم بَِعْهِدِهْم َوَنْسَتِعُني اهللاََّ  .٧٢َعَلْيِهْم  اْنَرصِ

فقد رصفهام النبي صىل اهللا عليه وسلم وهو يف أمس احلاجة وأشدها إليهام وأمرمها بالوفاء    

 .بالعهد حرصًا منه عىل أن ال يشيع عن أصحابه نقض العهد

هذا كان خلقه من االلتزام بالعهود واملواثيق ; أما إذا مل يلتزم الطرف اآلخر بالعهد واالتفاق    

قض به رسا أوعلنا فكان هو اآلخر ينبذ العهد إليه عىل سواء و يشعر به العدو أو يبيته عىل غرة وخرقه أو ن

َوإِْن َنَكُثوا َأْيَامَهنُْم ِمْن َبْعِد : منه عقابا له عىل خرق االتفاق و نقض العهد هذا ما أمره اهللا به قال تعاىل

ُهْم َينَتُهونَ َعْهِدِهْم َوَطَعنُوا ِيف ِدينُِكْم َفَقاتُِلوا َأِئمَّ  ُْم َال َأْيَامَن َهلُْم َلَعلَّ َأَال ُتَقاتُِلوَن َقْوًما َنَكُثوا ) ١٢(َة اْلُكْفِر إِهنَّ

ٍة َأَختَْشْوَهنُْم َفاهللاَُّ َأَحقُّ َأْن َختْ  َل َمرَّ ُسوِل َوُهْم َبَدُءوُكْم َأوَّ وا بِإِْخَراِج الرَّ  ٧٣.ْؤِمنِنيَ َشْوُه إِْن ُكنُتْم مُ َأْيَامَهنُْم َوَمهُّ

وطبق صىل اهللا عليه و سلم هذه األوامر الربانية يف تعامله مع األعداء يف حروبه و مغازيه و من    

فتح مكة املكرمة و كان غزوه هلا ألجل قيام قريش بنقض العهد وامليثاق الذي وقعوا عليه يف : أمثلة ذلك

باهلجوم عىل مكة املكرمة وهذه هي سنة  هـ فجّهز جيشا ومل يعلن بذلك بل فاجأ العدو٦احلديبية عام 

النبي الكريم صىل اهللا عليه وسلم أنه ال بد من الكتامن والرسية جلميع االستعدادات لشن الغارة عىل 

 .  العدو الغادر واخلائن

و تدل اآلية عىل أنه إذا وقعت اخليانة فعًال وأقدم العدو عىل خرق االتفاقية والغدر واخليانة بعد    

وامليثاق فاملسلمون ليسوا يف حل منها فحسب، بل هم مأمورون بشن الغارة عىل اخلائنني الغدرة العهد 

ُهْم َينَتُهونَ : وإنزال العقاب هبم لقوله تعاىل ُْم َال َأْيَامَن َهلُْم َلَعلَّ َة اْلُكْفِر إِهنَّ  ".َفَقاتُِلوا َأِئمَّ

                                                 
 ١٢٨:التوبة.  ٧١

مسند   ٣٩٧، ٥/٣٩٥، واإلمام أمحد يف مسنده ٣٣٤٢:اإلمام مسلم يف الصحيح، اجلهاد، باب الوفاء بالعهد، احلديث جهأخر قد.  ٧٢

  ٢٢٦٥،٢٢٢٨٣:حذيفة بن اليامن ريض اهللا عنه

 ١٣−١٢:التوبة.  ٧٣



١٩ 

يف غزوة بدروهددوا النبي صىل اهللا عليه  ونقض هيود بني قينقاع امليثاق بعد انتصار املسلمني   

يا حممد ال يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش كانوا أغامرًا ال يعرفون : وسلم واملسلمني قالوا

ومتادوا يف الرش فكشفوا عورة مسلمة . القتال، إنك لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس وأنك مل تلَق مثلنا

ت فتنة قتل فيها اليهودي املجرم ومسلم،وهذا نقض للعهد رصيح منهم عفيفة فصاحت واستغاثت فكان

فأخربهم الرسول صىل اهللا عليه و سلم بانتهاء امليثاق وانتقاض العهد ثم حارصهم وأجالهم من املدينة 

−مع نسائهم وذرارهيم وعادت للرسول صىل اهللا عليه وسلم أمواهلم فيئًا وحلقوا بالشام ونزلوا بأذرعات

 ٧٤.ا اآلن يف األردنوموقعه

وَأمجعت هيود بني النضري بنقض العهد وامليثاق الذي تم بينهم وبني الرسول صىل اهللا عليه    

وسلم وذلك بتحريض من قريش ومهوا بقتله خدعة ملا ذهب إليهم يكلمهم يف دية القتيلني العامريني 

ُهْم َوَقاَتَلُهْم َحتَّى َنَزُلوا َعَىل اْجلََالِء َفَجَلْت فَغَدا َعَلْيِهْم َرُسوُل اهللاَِّ َصىلَّ اهللاَُّ َعَلْيِه َوَس  َم بِاْلَكَتاِئِب َفَحَرصَ لَّ

بُِل ِمْن َأْمتَِعتِِهْم َوَأْبَواِب ُبُيوِهتِْم َوَخَشبَِها   ٧٥.َبنُو النَِّضِري َواْحَتَمُلوا َما َأَقلَّْت اْإلِ

اهنم هيود بني قينقاع وبني النضري يف ومل يتقاعس هيود بني قريضة عن االحتذاء والتأيس بإخو   

وكان غدرهم وخيانتهم يف أخطر وأصعب مرحلة متر −الغدر واخليانة ونقض املواثيق وخرق االتفاقيات

هبا األمة اإلسالمية يف املدينة املنورة حيث حارصها األحزاب بتأليب من حيي بن أخطب النرضي وهو 

حازوا إليه وعلم الرسول صىل اهللا عليه وسلم الذي حرضهم عىل خالف الوعد ونقض العهد فان

بغدرهم فحارصهم بعد غزوة اخلندق مخسًا وعرشين ليلة ثم نزلوا عىل حكم رسول اهللا صىل اهللا عليه 

ذ فيهم هذا احلكم وقتل  وسلم فحكم فيهم سعد بن معاذ أن ُيقتل رجاهلم وُتسبى نساؤهم وذرارهيم، فنُفِّ

    ٧٦.ء القرظيني أمجعهم يف عنقه إذ هو الذي حرضهم عىل الغدرفيمن قتل حيي بن أخطب ودم هؤال

 الثأر واالنتقام .١٣

ُكْم َعَلْيِهْم َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمنِنيَ : قال تعاىل    ِزِهْم َوَينُْرصْ ْهبُْم اهللاَُّ بَِأْيِديُكْم َوُخيْ  ٧٧.َقاتُِلوُهْم ُيَعذِّ

                                                 
 م١٩٩٠/هـ١٤١٠الطبعة األوىل لدار اخلري عام  ٤٢،− ٣/٤٠السرية النبوية البن هشام : انظر.  ٧٤

واحلاكم يف املستدرك عىل الصحيحني كتاب التفسري باب تفسري  ٣٠٠٤:أخرجه أبو داود يف السنن اخلراج، باب يف خرب النضري . ٧٥

 وما بعدها  ٣/١٥١السرية النبوية البن هشام : و انظر) ٢/٥٢٥(٣٧٩٧: سورة احلرش

بعدها، تأليف احلافظ أيب الفتح حممد بن حممد بن حممد وما  ٢/١٠٣يف ذلك عيون األثر يف فنون املغازى والشامئل والسري : انظر.  ٧٦

 م١٩٩٢/هـ١٤١٣حممد عيد اخلطراوي وحميي الدين مستو، الطبعة األوىل عام . هـ، حتقيق د٧٣٤بن سيد الناس املتوىف 

 ١٤:التوبة.  ٧٧



٢٠ 

واملصالح املرتتبة عىل قتاهلم من التمكن من ,الفوائدأمر اهللا تعاىل بقتاهلم وحثهم عليه بذكر    

قتلهم وخزهيم إذا نرصاهللاّ عباده املؤمنني املجاهدين عليهم وفيه وعد من اهللاّ للمؤمنني وبشارة بالنرصقد 

  .أنجزها

شفاء ملا يف قلوهبم من , ما يكون قتاهلم وقتلهم, إن يف قلوب املسلمني من احلنق والغيظ عليهم   

الذي , وزواال للغيظ, ساعني يف إطفاء نور اهللاّ, حماربني هللاّ ولرسوله, إذ يرون هؤالء األعداء, هلموا, الغم

من مجلة املقاصد  − حتى إنه جعل . واعتنائه بأحواهلم, وهذا يدل عىل حمبة اهللاّ للمؤمنني. يف قلوهبم

 . شفاء ما يف صدورهم وذهاب غيظهم − الرشعية 

 


